Sammendrag gruppearbeid
Muligheter, trusler, svakheter og styrker relatert til kommunens fremtid og ny stor
arbeidsplass.
Hvert emne er innledet med hjelpespørsmål og under hvert emne er gruppenes
bidrag oppsummert og samlet i punkter.

Svakheter
Svakheter som kan forhindre/redusere at vi drar ut fordeler knyttet til økt bosetting og
næringsutvikling.
Hjelpespørsmål:
Hvilke forhold trenger forbedringer for å oppnå økt bosetting og næringsutvikling?
Hvilke forhold kan hindre økt bosetting og næringsutvikling?
Hva mangler kommunen for å oppnå økt bosetting og næringsutvikling?
Har vi begrensinger på noen måte?

Gruppenes svar:

Svakt kollektivtilbud (regionalt og lokalt)
Veistandard
Manglende gang- og sykkelsti
Liten kommuneadministrasjon
Liten kommune
Svakt sentrum (behov for utvikling)
Lav omsetningsverdi på bolig
Høye kommunale avgfifter
Kommunale planer ikke oppdatert
Få ledige boliger tilgjengelig
Få arbeidsplasser til nr 2.
Har kommunen nok ressurser til det som skal komme; Hålogalandsveien, ny skole,
flystasjonen, boliger, utvikling Nautå, næringsarbeid
Reindrift/ landbruk – utsatte arealer ift utbyggingsbehov
Få satsingsvillige (turisme, handel og næring)
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For få fulltidsbønder

Dårlig og lite variert tilbud til ungdommen (transport, trenerkapasitet)
Nødvendig kommunal kompetanse må leies inn
Få forretninger/ mangel på spesialforretninger
Mangler spisesteder
Knapphet på næringsområder
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Styrker
Hjelpespørsmål: Hvilke positive egenskaper/styrker i lokalsamfunnet kan vi spille på for å
sikre tilflytting/bolyst og næringsutvikling?
Hvilke ressurser kan vi bygge på for å sikre etablering av nye næringer?
Hvilke ressurser kan vi bygge på for å tilby gode boområder for småbarnsfamilier, single og
middelaldrende par?

Gruppenes svar:

Stor flyplass – gode forbindelser
Lokalkunnskap – hele kommunen inngår i ett nettverk
Ny skole/ flerbrukshall
Natur (turlaget, skiltprosjekt)
Sentral lokalisering i regionen – midt mellom 2 byer
Boligtomter med fin beliggenhet
Kulturtilbud for eldre
Trygge oppvekstsvilkår
Gode fritidstilbud
Skole og barnehage
Rikt forenings- og kulturliv, frivillighet
Kunstgressbane
Evenes nytt/ Facebook side/kommune TV
Innbyggerne trives, men vi er for dårlig til å kommunisere dette
Tilhørighet
Festivaler gir gode ambassadører i alle bygder
Bygdene utfyller hverandre – konkurrer ikke
Integreringsvilje
Lave boligpriser
Tilgjengelige boligtomter
Godt lokaldemokrati – kort vei mellom innbyggere og ordfører)
God dugnadsånd
Fokus på planarbeid (arealer)
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Trusler
Hjelpespørsmål: Hvilken ufordelaktig situasjon i kommunens omgivelser kan medføre en
potensiell trussel mot økt bosetting og næringsutvikling i Evenes kommune?

Gruppenes svar:

Ansatte ved flystasjonen velger å pendle inn til kommunen for å jobbe:
Mangler nr 2 arbeidsplass
Skaffe tilveie relevant botilbud ( i rett tid)
Mangel på samarbeid i regionen
Lav kommunal bemanning
Kommunereformen; mye ressurser går med til å arbeid med ny organisering
Forsvarsutbyggingen: arealkonflikter pga arealknapphet næringsaktører (+ miljø, oppdrett,
jakt)
Hva båndlegges av Hålogalandsveien?
Verneområder begrenser utvikling på Nautå
Streng håndheving av reglement Fylkesvei; begrenser utvikling (næringsutvikling,
bebyggelse)
Treg fremdrift boligutvikling; folk bosetter seg i andre kommuner
Mye byråkrati/ papirarbeid: vanskelig å drive næringsutvikling
Båndlegging av arealer- hindrer utvikling; Hålogalandsveien
Reduksjon frie midler – lavere overføring fra stat og fylkeskommune
Ingen definerte sentrum i kommunen med servicetilbud – fører til lekkasje mot byene
Planlegge og bygge en for liten skole
Dersom det ikke bygges flerbrukshall: potensielle fritidstilbudsbrukere går til andre
kommuner
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Muligheter
Forhold/beslutninger styrt av Storting, regjering, Fylkesmannen, Fylkeskommunen,
økonomiske konjunkturer, teknologiutvikling, lover, bestemmelser osv som kan medføre
endringer for Evenes fra 0 – 30 år.
Hjelpespørsmål: Hvilke utviklingstrekk i storsamfunnet kan vi få «drahjelp» av for å oppnå
økt bosetning og næringsutvikling i kommunen?

Gruppenes svar:

Flere arbeidsplasser
Flere innbyggere – større rammetilskudd, skatteinngang til kommunen
Økt handel og flere servicenæringer
Flere barn til skole og barnehage
Økt kollektivtilbud
Flyplasshotell
Beholde ungdommen i regionen
Samferdsel – lettere å pendle til nr 2 jobb i nabokommunene
Turisme- oppmerksomhet not Nord- Norge
Regionalt samarbeid (med Evenes i midten)
Økt bosetting og utvikling kulturliv
Flere fly- og bussavganger
Økt turisme –
Gode jobbtilbud – ungdommen flytter tilbake
Hålogalandsbrua – kortere vei til Narvik og Harstad
Forsvaret mange lærlingeplasser
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